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ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการเพิม่ศักยภาพโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อประสิทธิภาพของ  E-University   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

1. ความเปนมา 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
มุงเนนภารกิจที่สําคัญ 4 ดาน   ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   ในการดําเนินภารกิจดังกลาวจําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐานและเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับ ที่จะทําใหภารกิจบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ได
กําหนดไว ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงตองเพ่ิมประสิทธิภาพดานโครงสรางพื้นฐานและ
เครือขายเทคโนโลยีใหอยูในสถานะที่มีเสถียรภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยและความพรอมใชงาน
ตลอดเวลา ในการที่จะใหบริการกับนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่และผูรับบริการตาง ๆ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  เพ่ือจัดหาและติดตั้งระบบเครือขายหลัก ระบบรักษาความปลอดภัย การเชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ต การขยายเครือขายสายสัญญาณ รวมถึงอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐานและเครือขาย รวมถึงการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายเดิมใหอยูในสภาพที่ทํางานไดอยาง
ตอเน่ือง มีเสถียรภาพ และรองรับการทํางานของผูใชทุกระดับ 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

การขายและ/หรือการใหเชาซื้อระบบเครือขายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสาร
คอมพิวเตอรโดยตรงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา 

3.2 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายระบบเครือขายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม  หรือ
ระบบการสื่อสารคอมพิวเตอรในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งจาก
บริษัทผูผลิตหรือสาขาในประเทศไทย   

3.3 ผูเสนอราคาตองมีความรูประสบการณและผลงานในการติดตั้งดูแล และ/หรือใหเชาระบบเครือขาย
สารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร และที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
วงเงินไมนอยกวา 3 ลานบาท (สามลานบาทถวน) ตอหน่ึงสัญญา/ขอตกลง นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชน ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

- กรณีที่เปนผลงานในหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรระหวางประเทศ หรือองคกร
อิสระหรือหนวยงานพิเศษ ผูขายตองแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาคูสัญญาที่มี
รายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย 
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- กรณีที่เปนผลงานในภาคเอกชน ผูขายตองแสดงสําเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนามโดยผูมี
อํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพรอมสําเนาคูสัญญา หรือ  หนังสือรับรองผลงาน
ฉบับจริง ซ่ึงลงนามโดยผู มี อํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัทพรอมสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน/สําเนาใบกํากับภาษี ที่มีรายละเอียดมูลคาของผลิตภัณฑที่เสนอขาย 

3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกันซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ หรืออยูระหวางการพิจารณา
เปนผูละทิ้งงาน หรือหามเขาเสนอราคากับสวนราชการ หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

3.6 สวนประกอบของระบบ/อุปกรณที่นําเสนอจะตองไมเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่อยูในระหวาง
การถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลายตามคําสั่งของศาลที่ไดสั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผูผลิต
น้ันตั้งอยู 

3.7 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของสถาบัน 
 
4. การเสนอราคา 

4.1 ในการเสนอราคา ผูเขาเสนอราคาจะตองตรวจดูขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดทั้งหมดของ
เอกสารนี้อยางละเอียดถี่ถวน 

4.2 ผูเสนอราคาตองรับรองวาสิ่งของที่เสนอเปนของใหม ยังไมเคยใชงานมากอน ไมใชเครื่อง 
ที่นํามาปรับปรุงสภาพใหม และตองเปนของแทตามตัวอยางและรูปแบบที่นํามาเสนอ 

4.3 การแปลความในเอกสารเสนอราคานี้ ในกรณีที่ผูรับเอกสารสงสัยในความหมายอันแทจริง สวนใด 
สวนหนึ่ง อาจขอให สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แปลความใหได แตจะผูกพันตอเม่ือ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ไดตอบเปนลายลักษณอักษรแลวเทานั้น 

4.4  ผูเสนอราคาตองจัดหาและสงมอบอุปกรณเพ่ือใหบริการแกสถาบันตามขอตกลงในสัญญา  
4.5  เม่ือระยะเวลาสําหรับการยื่นเสนอราคาที่กําหนด สิ้นสุดลง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะ

พิจารณาขอกําหนดทางดานเทคนิค  และจะแจงใหผูเขาเสนอราคาทราบเฉพาะตน สําหรับ    ผูชนะการ
ประกวดราคา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะแจงผลโดยหนังสือสนองรับราคา 

4.6 ผูเสนอราคาจะตองเปรียบเทียบขอกําหนดที่สถาบันกําหนดในแตละขอกับคุณสมบัติของตนเองและ
ของอุปกรณตางๆ ที่เสนอ โดยจะตองระบุใหชัดเจนวาเอกสารที่นํามาเสนอขอความในประโยคใดที่ใชยืนยัน
ขอกําหนดหมายเลขใดของสถาบัน โดยผูเขาประกวดราคามีหนาที่ทําสัญลักษณแสดงบนขอความในประโยคที่
ใชยืนยัน ไดแก การขีดเสนใต หรือ การระบายสี พรอมระบุหมายเลขลําดับของขอกําหนดที่จะทําการยืนยันให
เห็นชัดเจน ซ่ึงหากผูเขาประกวดราคาขาดเอกสารยืนยัน หรือขาดการทําสัญลักษณแสดงบนขอความใน
ประโยคที่ใชยืนยัน หรือแสดงเอกสารไมชัดเจนทําใหขาดขอกําหนดหนึ่งใดในขอกําหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร  

4.7  การที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตอรองราคา ตกลงเรื่องอ่ืนใดภายหลังการยื่นซองเสนองาน
ไมมีผลใหผูเสนอราคาพนความผูกพันใดๆ ที่ตนมีตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตามใบเสนอราคานั้น 
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4.8  ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นในการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใดไมถูกตองหรือไมบริบูรณ
ใหอยูในวินิจฉัยของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่จะรับการเสนอราคารายนั้นไวพิจารณาหรือไมก็ได 

4.9  เม่ือเห็นเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนแหงการประกวดราคา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มี
สิทธิเรียกใหผูเสนอราคาสงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพ่ิมเติมตอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดภายใน
เวลาที่กําหนด 

4.10  ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะถือเอาผูเสนอราคาถูกตองตาม
เง่ือนไข ขอกําหนดเปนสําคัญ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะพิจารณาผูเขาประกวดราคารายที่เสนอ
ราคาอยูในวงเงิน และใหประโยชนแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมากที่สุดกอน หากผูเสนอราคามี
รายละเอียดไมถูกตองตามเงื่อนไข และขอกําหนดในสาระสําคัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะไม
พิจารณาใบเสนอราคา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สงวนสิทธิ์ที่จะทําสัญญากับผูเสนอราคารายใดก็ไดที่
เห็นสมควร โดยไมจําเปนที่ตองทําสัญญากับผูที่เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป ทั้งนี้จะลดจํานวนรายการที่ประกวด
ราคาหรือยกเลิกการประกวดราคาคราวนี้เสียก็ได โดยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจมีขึ้นตอผู
เสนอราคาทั้งสิ้น 

4.11  ราคาที่เสนอตองเปนราคาที่แนนอนตายตัวและไมมีเง่ือนไข เปนสกุลเงินไทย   และมีกําหนดยืน
ราคาไมนอยกวา 120 วัน นับจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา 

4.12  ผูประสงคจะเขาเสนอราคา   ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   สวนจัดหาและบริการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
10240 โทรศัพท 02375 8692 โทรสาร 02375 8890, 02374 9825 
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5. เงื่อนไขบริการและบํารุงรักษา 
5.1 การรับประกัน  

ผูชนะประมูลตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองของอุปกรณ  อันเนื่องมาจากวัตถุที่ใชหรือฝมือใน
การผลิต  หรือการใชงานตามปกติมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่สถาบันไดตรวจรับมอบอุปกรณงวด
สุดทาย หากอุปกรณชํารุดบกพรองในระหวางระยะเวลารับประกันดังกลาว ผูชนะประมูลจะจัดสงเจาหนาที่มา
ทําการซอมแซมตามสถานที่ซ่ึงสถาบันไดบอกกลาวลวงหนา โดยผูชนะประมูลตกลงรับผิดชอบคาอุปกรณและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น 

 
5.2 ระดับบริการ(SLA)  

  ผูชนะประมูลตองรับประกันคุณภาพการใหบริการตามเงื่อนไขที่กําหนดดังน้ี 
 บริการ SLA (%) จํานวน

ชั่วโมงที่ใช
งานไมได

สะสม / เดือน 

นํ้าหนัก ของ
มูลคาโครงการ  

(%) 

1 การเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง 99.5 3.6 20 
2 Dial-up Remote Access 99.0 7.2 5 
3 บํารุงรักษาอุปกรณเครือขายเดิมและ 

อุปกรณปองกันรักษาความปลอดภัย
สําหรับอีเมล เกตเวย 

99.0 7.2 25 

4 งานติดตั้งระบบเครือขายไรสาย 99.0 7.2 25 
5 งานติดตั้งตูแร็คพรอมเดินสายเคเบิล

หองแมขายและระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบ  

99.0 7.2 25 

 
ตัวอยางการคํานวณ : จํานวนชั่วโมงทั้งหมดใน 1 เดือนเทากับ 24 x 30 หรือ 720 ชั่วโมง ถา SLA = 
99.0% หมายถึงในหนึ่งเดือนตองใชงานไดเทากับ 712.8 ชั่วโมง หรือ downtime ไดไมเกิน 7.2 ชั่วโมง 
เงื่อนไขการคํานวณคา SLA 

-  ระบบเครือขายสายสัญญาณใชงานไมไดหมายถึง สายเคเบิลใยแกว ที่เปนเสนทางเชื่อมตอ
ภายในสถาบันเสียหายทําใหไมสามารถสื่อสารไดตามปกติ 

- บริการการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ใชงานไมได หมายถึง วงจรหรืออุปกรณเสียหายหรือ
ทํางานผิดปกติ ทําใหผูใชงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไมสามารถสื่อสารไปยัง
จุดปลายทางในประเทศ หรือ จุดปลายทางตางประเทศ จุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งสองจุดพรอมกันดวย
ความเร็วที่กําหนดในสัญญา 

- อุปกรณเครือขายหลักที่ใชงานไมได หมายถึง อุปกรณ Core Switch ตัวใดตัวหน่ึงหรืออุปกรณ 
Access Switch เสียหายหรือทํางานผิดปกติ 
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- อุปกรณเครือขายไรสาย ที่ใชงานไมได หมายถึง อุปกรณ Wireless Gateway เสียหายหรือทํางาน
ผิดปกติ หรือ อุปกรณ Access Point เสียหายหรือทํางานผิดปกติ 

- ระบบคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณประกอบ ที่ใชงานไมได หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
หรืออุปกรณประกอบตัวใดตัวหน่ึงเสียหายหรือทํางานผิดปกติไมสามารถใชงานได 

- Dial-up Remote Access ที่ใชงานไมได หมายถึง อุปกรณที่ควบคุมการเชื่อมตอที่ศูนยกลาง
เสียหายหรือทํางานผิดปกติ หรือ พอรตของอุปกรณเสียหายหรือทํางานผิดปกติ ทําใหผูใชไม
สามารถใชงานไดตามปกติ 

- การคํานวณ SLA ใชคํานวณเปนรายเดือนและเม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหทําการคํานวณ SLA เฉลี่ย
ตอป 

5.3 เงื่อนไขการดําเนินการบํารุงรักษาตามขอ 5.2   
- มีบริการใหคําปรึกษาในการบํารุงรักษา  และซอมแซมแกไขผานทางโทรศัพท  โทรสาร  หรือ  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (เวลา  8.00 – 17.00 น.  วันจันทร – ศุกร) 

- มีบริการวิเคราะหและแกไขปญหาจากระยะไกลผานระบบเครือขาย  ตามความยินยอมของผู
วาจางในการเขาสูระบบ 

- ในกรณีที่มีปญหาไมสามารถแกไขไดโดยการปรึกษาทางโทรศัพท  ผูรับจางจะตองสงผูเชี่ยวชาญ
มาดําเนินการตรวจสอบและแกไขภายใน  24  ชั่วโมงหลังจากที่ไดรับแจง  และจะตองซอมแซม
แกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติภายใน  48  ชั่วโมง  หลังจากที่ไดรับแจง  หากผูรับจางไม
สามารถทําตามเงื่อนไขนี้ได  ผูรับจางมีสิทธิ์แจงขอขยายกําหนดเวลาการทํางานพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหทางสถาบัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถาบันที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

- ผูรับจางจะตองจัดสงผูเชี่ยวชาญมาทําการตรวจสอบบํารุงรักษา อยางนอยปละ  4  ครั้ง 
5.4 การจัดทํารายงานสถิติ 

- ผูชนะประมูลจะตองจัดทํารายงานสถิติที่เกี่ยวของกับบริการตาง ๆ  เสนอตอสถาบัน เปนราย
เดือน ตามรูปแบบที่สถาบันและผูชนะประมูลกําหนดรวมกัน และสถาบันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในรายงานเพื่อความเหมาะสมได 

 
6. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผูเชา 

6.1 ในกรณีที่ผูชนะประมูลไมสามารถสงมอบอุปกรณทั้งหมดไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมวาดวยเหตุ
ใดก็ตาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมจําตองบอกกลาวกอน และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีสิทธิไมชําระคาอุปกรณสวนที่เหลือ เพ่ือนําไปจัดหาผูชนะประมูลรายอ่ืน
มาทําการสงมอบอุปกรณตามสัญญานี้แทนจนครบถวน ถาเงินจํานวนดังกลาวไมเพียงพอ ผูชนะประมูลยินยอม
ชดใชสวนที่ยังขาดอยูจนครบถวนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูเชามีหนังสือแจงใหทราบ และ/หรือ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีสิทธิบอกปดไมรับสินคาไวทั้งหมดโดยผูชนะประมูลจะตองคืนเงินทั้งหมดที่รับไป
พรอมทั้งคาเสียหายใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

6.2 ในกรณีที่ผูชนะประมูลไมสามารถรับประกันคุณภาพการใหบริการไดตาม SLA ที่กําหนดติดตอกัน
ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมจําตองบอกกลาว
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กอน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีสิทธิไมชําระคาบริการสวนที่เหลือ เพ่ือนําไปจัดหาผูชนะประมูล
รายอ่ืนมาดําเนินการตามสัญญาน้ีแทนจนครบถวน ถาเงินจํานวนดังกลาวไมเพียงพอ ผูชนะประมูลยินยอม
ชดใชสวนที่ยังขาดอยูจนครบถวนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูเชามีหนังสือแจงใหทราบ  
7. การโอนสิทธิ 

7.1 ผูชนะประมูลยินยอมใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถโอนสิทธิและหนาที่รวมทั้งเอกสาร
ใดๆ ที่สงมอบตามสัญญา โดยแจงใหผูชนะประมูลทราบ 
8. การปรับ 

8.1 ในกรณีที่ผูชนะประมูล สงมอบสินคาลาชากวากําหนดแลวเสร็จงานตามสัญญาโดยสาเหตุมาจาก
ความบกพรองของผูชนะประมูลแลว ผูชนะประมูลตองเสียคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคา
สินคาที่ขาดสง นับแตวันที่ที่ขาดสงจนถึงวันที่สงสินคาครบถวนถูกตอง แตทั้งน้ี คาปรับจะไมเกินรอยละ 10 
ของราคาสินคารวมทั้งหมด  

8.2 ในกรณีที่ผูชนะประมูล ไมสามารถใหบริการไดตามระดับของ SLA ที่กําหนดตามสัญญาโดยสาเหตุมา
จากความบกพรองของผูชนะประมูลแลว ผูชนะประมูลตองเสียคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของมูลคา
ของโครงการตามน้ําหนักที่กําหนดในตารางระดับบริการ(SLA)  นับแตวันที่ที่บกพรองจนถึงวันที่แกไขได
ถูกตอง แตทั้งน้ี คาปรับจะไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาของโครงการ  
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9. ขอกําหนดความตองการดานเทคนิค (Technical Requirement) 
9.1 ขอบเขตงาน และ ระยะเวลาโครงการ 

9.1.1 ผูเสนอราคา จะตองจัดสงแผนในการทํางาน กอนจะเขาดําเนินการติดตั้ง เปนระยะเวลาไม
นอยกวา 15 วัน ซ่ึงเอกสารที่เสนอจะตองประกอบดวยรายละเอียดตางๆดังตอไปน้ี เปนอยางนอย 

9.1.1.1 สรุปรายการอุปกรณทั้งหมด ไดแก ชื่ออุปกรณ ชื่อบริษัทผูผลิตอุปกรณ รุนของ
อุปกรณ และจํานวนอุปกรณ 

9.1.1.2 แผนการติดตัง้และสงมอบอุปกรณ 
9.1.1.3 สรุปรายชื่อ ตาํแหนง หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

หมายเลขโทรสาร และ e-mail ทั้งหมดของทีมงาน 
9.1.2 ผูเสนอราคา จะตองจัดเจาหนาที่ระดับวศิวกร ที่มีความรูความสามารถ มาเขาควบคุมในการ

ติดตั้ง และพนกังานที่เขามาติดตั้งอุปกรณตองไดรับประกาศนียบตัิขั้นสูงของผลิตภัณฑที่เสนอ (Professional 
Certification) 

9.1.3 กอนที่ผูเสนอราคาจะเขาดําเนินการใดๆ ผูเสนอราคาจะตองทําหนังสือ พรอมรายละเอียดของ
วัสดุอุปกรณทีจ่ะใชงาน แจงใหกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รับทราบกอนจะเขาดําเนินการจริงอยาง
นอย 3 วันทําการ และจะตองรอใหไดรับการอนุมัติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กอน จึงจะสามารถ
ดําเนินการได ซ่ึงหากผูชนะการประกวดราคาเขาทําการติดตั้งระบบใดๆ โดยไมไดรับการอนุมัติจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีสิทธิที่จะใหบรษิัทดําเนินการรื้อถอนระบบๆ 
ตางที่ไดติดตัง้ไปแลวโดยใหถือเปนความผิดและความรับผิดชอบของผูชนะการประกวดราคา 

9.1.4 ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการติดตั้งอุปกรณหรือความ
เสียหายใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผูเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหอยู
ในสภาพเดิมโดยเร็วและยินยอมชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นใหกับสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

9.1.5 การติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ผูเสนอราคาไดเสนอ หรือการติดตั้งอุปกรณและระบบ
อ่ืนใดเพิ่มเติม ซ่ึงหากไมไดระบุไวในขอกาํหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ที่จะเปนผูกําหนดลักษณะและรปูแบบของการติดตั้ง โดยขึ้นอยูกับความ
จําเปนและสภาพการใชงานจริง เพ่ือใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนสําคัญ 

9.1.6 สายสัญญาณเชื่อมตอ (Patch cable) และสายสัญญาณตางๆ ที่จะนํามาใชกับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและอุปกรณทีเ่สนอมานั้น จะตองเปนสายที่เปนชนิดที่เหมาะสมและไดมาตรฐานซึง่มีความยาวของ
สายและจํานวนตามที่จําเปนตองใชงานจริง ทั้งน้ีสายใยแกวนําแสงสําหรับเชื่อมตอ(Optic Fiber Patch Cord) 
จะตองเปนสายสําเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานอยางไดมาตรฐาน 

9.1.7 สายสัญญาณทุกชนิดจะตองมีการติดปาย (Label) ระบุขอมูลของสายสัญญาณนั้นอยางชัดเจน
และถูกตอง ทั้งสองดาน 

9.1.8 ผูเสนอราคา ตองปรับแตงอุปกรณที่เสนอใหสามารถทํางานรวมกับอุปกรณเดิมของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ หากจําเปนตองปรับแตงอุปกรณเดิมของสถาบันบัณฑติพัฒ
นบริหารศาสตร เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับอุปกรณที่ผูเสนอราคาเสนอได ผูเสนอราคาตองดําเนินการ
ทั้งหมดโดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
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9.1.9 ผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบในการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบปฏิบัติการ และ
ซอฟตแวรใชงาน พรอมทั้งถายโอนโปรแกรมใชงานและ/หรือขอมูลจากเครื่องแมขายเดิมเขาสูเครื่องแมขายใหม
ทุกเครื่อง 

9.1.10 ผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบในการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ที่เสนอตามระยะเวลาในสัญญา   

9.1.11 ผูชนะประมูลตองจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในการ
ดูแลจัดการอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณอ่ืนๆ ที่เสนอในโครงการ โดยตองทําการสงหัวขอ
หลักสูตรใหกับสถาบัน เพ่ือตรวจสอบหัวขอที่อบรม  พรอมทั้งเอกสารการอบรมในรูปแบบของเอกสาร และแบบ
ไฟล 

9.1.12 ผูเสนอราคาตองสงมอบเอกสารคูมือการใชอุปกรณตางๆ รวมทั้งไฟลสํารองขอมูลการติดตั้ง
ของอุปกรณที่ติดตั้งและบํารุงรักษาในโครงการ ในรูปแบบของเอกสารและ CD-ROM หรือ DVD-ROM อยาง
นอย 2 ชุด 
 

9.2 บริการที่จัดหา  
บริการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีความประสงคที่จะจัดหา มีดังตอไปน้ี 
9.2.1 บริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
9.2.2 บริการ Dial-up Remote Access  
9.2.3 บริการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายเดิม 
9.2.4 อุปกรณปองกันรักษาความปลอดภัยสําหรับอีเมล เกตเวย 
9.2.5 งานติดตั้งระบบเครือขายไรสาย    
9.2.6 งานติดตั้งตูแร็คพรอมเดินสายเคเบลิหองแมขาย และการเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 

จํานวน 10 จุด  
9.2.7 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
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9.3 คุณสมบัติของบริการที่จัดหา 
 

9.3.1 บริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 1 วงจร ระยะเวลา 5 เดือน มี
รายละเอียดดังน้ี 

9.3.1.1 ผูใหบริการ จะตองเปนบริษัทฯ ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฏหมาย ซ่ึงประกอบ
อาชีพใหบริการอินเตอรเน็ตและ เปนบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเปน ISP ตามประกาศคณะกรรมการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.) 

9.3.1.2  ผูใหบริการ จะตองมีสายวงจรเชื่อมตอไปยังศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภายในประเทศ 
(National International Exchange : NIX) ของการสื่อสารแหงประเทศไทย ดวยความเร็วไมต่ํากวา 2 Gbps 

9.3.1.3 ผูใหบริการ จะตองมีวงจรเชื่อมไปยังเครือขายอินเตอรเน็ตตางประเทศ ดวย
ความเร็วรวมไมนอยกวา 170 Mbps  

9.3.1.4 ผูใหบริการ จะตองแสดงจํานวนเสนทางและความเร็วในการเชื่อมตอ ไปยัง
เครือขายอินเทอรเน็ตในตางประเทศ  โดยที่สถาบันสามารถเลือกเสนทางได 

9.3.1.5 ผูใหบริการจะตองมีชุมสายหลักในการเชื่อมโยงไปยังเครือขายอินเตอรเน็ต
ตางประเทศอยางนอย 2 ชุมสาย 

9.3.1.6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะตองสามารถใชบริการสื่อสารขอมูล
อินเตอรเน็ตแบบองคกรไดดวยความเร็วรวมไมต่ํากวา 50 Mbps โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะตอง
สามารถใชบริการสื่อสารขอมูลอินเตอรเน็ตออกไปยังตางประเทศไดไมนอยกวา 7 Mbps โดยรูปแบบ
ชองสัญญาณอินเตอรเน็ตทั้งหมดที่ผูเสนอราคาไดเสนอจะตองเปนแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเปนชนิด
สายสื่อสารใยแกวนําแสง 

9.3.1.7 ผูใหบริการ ตองไมจํากัดปริมาณการรับสงขอมูลและไมมีการควบคุมแบนดวิธใน
ชองการสื่อสารที่ใหบริการตามสัญญา ยกเวนจะไดรับการรองขอจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

9.3.1.8 ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดหา sim ที่ใชงานในระบบ 3G ไมนอยกวา 2 ชุด 
โดยไมจํากัดชั่วโมง เพ่ือใหเจาหนาที่สถาบันใชในการตรวจสอบการเขาถึงระบบเครือขายของสถาบันจากวงจร
อ่ืน 

9.3.1.9 ผูใชบริการ ตองจัดใหมีระบบการแจงเหตุขัดของของวงจรอินเตอรเน็ตผานระบบ 
SMS และ E-mail ใหเจาหนาที่ของสถาบันอยางนอย 2 คนทราบทันทีที่มีเหตุขัดของหรืออยางชาไมเกิน 1 
ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาสัญญา 

9.3.1.10 ผูใหบริการ ตองจัดหาหมายเลข Real IP Address เพ่ือใชงานในเครือขาย
อินเตอรเน็ต จํานวนไมต่ํากวา 128 ชุด 

9.3.1.11 ผูเสนอราคาตองจัดทํากราฟแสดงสถิติปริมาณขอมูลซ่ึงเก็บขอมูลทุกๆ 5 นาที ใน
รอบวันที่ผานมาของการใชงานอินเตอรเน็ต โดยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะตองสามารถ
ตรวจสอบรายงานการใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง ผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยแยกแสดงการใชงาน
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เปนแบบตอเน่ืองรายวัน,รายสัปดาห และรายเดือน ทั้งน้ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสามารถขอใหผู
เสนอราคาจัดทําเปนรายงานและเอกสารเพิ่มเติมไดในภายหลัง 

9.3.1.12 กรณีผูเสนอราคาจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือนโยบายระบบหา
เสนทาง (Routing Policy) ใดๆ ของผูเสนอราคาที่จะมีผลกระทบตอระบบหาเสนทางของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ผูเสนอราคาจะตองแจงใหกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรรับทราบกอนทุกครั้งกอนที่
จะทําการเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ 

9.3.1.13 ผูเสนอราคาตองเปนผูดําเนินการโดยมีเจาหนาที่ของสถาบันเปนผูประสานงานกับ
เจาหนาที่ที่ดูแลระบบเครือขายของ UNINET ดําเนินการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงขางตน และ
วงจรเครือขาย UNINET เขากับอุปกรณหาเสนทาง (Core Router) ของสถาบัน เพ่ือใหวงจรอินเตอรเน็ตทั้งสอง
สามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่วงจรใดวงจรหนึ่งเสียหาย  
 

9.3.2 Dialup Remote Access  จํานวน 90 คูสาย มีรายละเอียดดังน้ี 
9.3.2.1 สามารถใชงานไดทั่วประเทศ โดยเสียคาใชจายในลักษณะที่เปนการใชงานภายใน

พ้ืนที่/เขตชุมสายเดียวกัน และเสียคาใชจายตอครั้งไมเกินอัตราปกติที่ใชงานตามบานทั่วไป 
9.3.2.2 ความเร็วไมต่ํากวา 56 Kbps แตละคูสาย 
9.3.2.3 สามารถใชงานไดโดยไมจํากัดจํานวน Account  
9.3.2.4 สามารถใชงานไดพรอม ๆ กัน ไมนอยกวา 90 คูสาย 
9.3.2.5 สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใชงานของผูใช ผาน RADIUS Server ของสถาบัน 

 

9.3.3 บริการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายเดิม ผูชนะประมูลตองบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข 
หรือทดแทน อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร ตามตารางรายการอุปกรณ  เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น และในระยะเวลารับประกันโดยตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

9.3.3.1 ผูชนะประมูลจะตองบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายเดิมรวมทั้งลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและ
อุปกรณเชื่อมตอที่ใชงานอยูบนเครื่อง ของสถาบันตามตารางในภาคผนวก 1  

9.3.3.2 ผูชนะประมูลตองทําการเตรียมระบบเครอืขายของสถาบันใหสามารถใชงาน IPV6 
ได เชน ตั้งคา IPv6 ที่สถาบนัขอมาทดสอบใหกับ Router เปนตน 

9.3.3.3 ผูชนะประมูลตองทําการ  Update Firmware / Update Patch File / Update 
release ของอุปกรณทุกชิ้นตามที่กําหนดในสัญญาใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งน้ี การ Update Firmware/ Patch 
File / Update release ของอุปกรณน้ัน จะตองไดรับความเห็นชอบจากทางเจาหนาที่ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ซ่ึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อาจอนุญาตใหดําเนินการหรือไมก็ได  

9.3.3.4 หากระบบเครือขายชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมได ตามที่ติดตั้งอยู ณ สถานที่ 
ตามที่กําหนดในสัญญา และความชํารุดนี้มิไดเกิดจากความผิดพลาดของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ผูรับจางตองเร่ิมจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดีใชงานไดดังเดิม โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จาก สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และทางผูรับจางจะตองมีชองทางในการแจงเหตุไดทุกวันทําการราชการ อยางนอย 
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3 ชองทางคือ ทางโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส หลังจากรับแจงเหตุแลว ผูรับจาง จะ
ตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมงโดยทางโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส และจะดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 วันทําการ (วันทําการราชการ) นับจากไดรับแจงเหตุ ถาการซอมแซม
แกไขไมเสร็จภายใน 3 วันทําการ (วันทําการราชการ) นับแตเร่ิมการซอมแซมแกไขผูรับจางตองนําเครื่อง
สํารองที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกันมาใชแทนจนกวาจะซอมแซมแลวเสร็จสมบูรณ  

9.3.3.5 ผูชนะประมูลมีหนาที่บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ตามที่ติดตั้งอยู ณ สถานที่ตามที่กําหนดในสัญญา ใหอยูในสภาพใชงานไดดี อยูเสมอตลอดระยะเวลาการ
รับประกันดวยคาใชจายของผูรับจาง  

9.3.3.6 ผูชนะประมูลตองทําการบํารุงรักษา (Preventive maintenance) ระบบเครือขาย
อยางนอยทุก 6 เดือนตอ 1 ครั้ง เพ่ือใหระบบเครือขายอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
โดยทําการบํารุงรักษาในเวลาที่ไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
หากผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะปรับในอัตราที่ระบุไวในสัญญา 
โดยมีรายละเอียดของการบํารุงรักษาดังน้ี 

9.3.3.6.1 การทําความสะอาด  อุปกรณเครือขาย   อุปกรณรักษาความปลอดภยั  
9.3.3.6.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบตางๆ ของอุปกรณ 

หากพบการชาํรุดเสียหายหรือขอผิดพลาดหรือการทํางานที่ไมสมบูรณตองดําเนินการแกไขใหเรียบรอย 
9.3.3.6.3 จัดทํารายงานการบํารุงรักษาสงให สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปน้ี 
- วันที่  เวลา  ที่เขามาดําเนนิการ 
- รายชื่อพนักงานที่เขามาทําการบํารุงรักษา 
- รายชื่ออุปกรณทั้งหมดที่ดําเนินการ 
- ผลการตรวจสอบและดําเนินการในแตละรายการอุปกรณ 

 
9.3.4 อุปกรณปองกันรักษาความปลอดภัยสําหรับอีเมล เกตเวย (Email Messaging 

Security Gateway) ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี 
9.3.4.1 เปนอุปกรณ Appliance ที่รองรับจํานวนอีเมลผูใชงาน (Email User) ไดไมนอย

กวา 2,000 ผูใช ทําหนาที่ปองกันหรือตรวจจับการสงอีเมลที่ไมตองการจากภายนอก (ขาเขา) และ ภายใน (ขา
ออก) (Inbound threats and Outbound content security) ได เชน ไวรัส อีเมลขยะ และเนื้อหาของอีเมลที่ไม
เหมาะสม เปนตน 

9.3.4.2 มีพอรตแบบ Gigabit Base-T ไมนอยกวา 2 พอรต 
9.3.4.3 อุปกรณมี Power Supplies 350 watts,100/240 volts  
9.3.4.4 รองรับการปองกันและตรวจจับอีเมลไดอยางนอย 60,000 อีเมลตอชั่วโมง 
9.3.4.5 มีระบบการปองกันอีเมลขยะ (Spam) ได ดังตอไปน้ี 

- สามารถกรองอีเมลขยะ และจดหมายหลอกลวง (phishing) ได 
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- มีระบบ Quarantine และ quarantine digest reports ที่สามารถใหผูใชกําหนด
หรือตั้งคาเกี่ยวกับ อีเมลขยะ เปนรายบุคคลได 

- สามารถกําหนดรูปแบบของอีเมลที่ถูกตอง และ ที่ไมถูกตอง (Personalized 
safelists and blocklists) สําหรับผูใชงานแตละบุคคลได 

- สามารถที่จะอัพเดทฐานขอมูลของสแปม (SPAM) ไดโดยอัตโนมัติ 
9.3.4.6 มีระบบการปองกันอีเมลไวรัส (Virus) ได ดังตอไปน้ี 

- สามารถปองกัน Viruses, Worms, Trojans, และ malicious code ได 
- สามารถอัพเดทฐานขอมูล (Signature) ของไวรัสไดโดยอัตโนมัติ 
- สามารถปองกันไวรัสชนิดใหมๆ (Virus outbreaks) ไดโดยไมตองรออัพเดท
ฐานขอมูล 

9.3.4.7 มีระบบการปองกันการโจมตีระบบอีเมล (Email Firewall) ได ดังตอไปน้ี 
- Directory Harvest Attacks 
- Denial of Service Attacks 
- Dictionary 

9.3.4.8 รองรับการทํา Security Content Policy Management ที่สามารถตรวจสอบขอมูล
หรือขอความที่ไมเหมาะสมใน Attachment เชน Microsoft Office Documents, PDF เปนตน ได 

9.3.4.9 มีระบบการทํา Security Content Policy Management ซ่ึงสามารถ Block หรือ
ควบคุมประเภทของ File เชน File Type, Limit File Size หรือขอความที่ไมเหมาะสมตางๆ ที่ใชในการรับและ
สงผานระบบเมล 

9.3.4.10 รองรับระบบการรักษาความลับขอมูล (Content Compliance) ได สามารถกําหนด
นโยบายการรักษาความลับขอมูลขององคกร และชวยใหพนักงานในองคกรปฏิบัติตามขอบังคับในการสง
ขอความและไฟลขอมูลผานทางอีเมล โดยสามารถกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับประเภท ขนาด และ เน้ือหา
ของขอมูลที่ไมควรสงออกทางอีเมล รวมทั้งยังสามารถตรวจจับและปองกันการฝาฝนขอกําหนดการใชงานอีเมล
ทั้งขาเขาและขาออก เชน การใชภาษาที่ไมเหมาะสม การแชรไฟลขอมูล เปนตน 

9.3.4.11 รองรับระบบการปองกันการรั่วไหลของสินทรัพยดิจิตอล (Digital Asset Security) 
ได ทําหนาที่เฝาระวังตรวจจับปองกันการรั่วไหลของขอมูลสําคัญ ทรัพยสินทางปญญา และความลับทางการคา 
ที่อาจถูกลักลอบสงออกผานทางอีเมล 

9.3.4.12 รองรับระบบการปฎิบัติตามขอกําหนดดานการรักษาความลับขอมูลสวนบุคคล 
(Regulatory Compliance) ได โดยสามารถรักษาความลับขอมูลสวนบุคคล ขอมูลที่ไมควรถูกเปดเผยของ
องคกรผานชองทางอีเมลและกฎเกณฑรูปแบบของผานอีเมล เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานสากล เชน 
Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA) หรือ Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) 

9.3.4.13 มีระบบการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล (Smart Search)ได โดยสามารถ
ตรวจสอบขอความที่เขามาในระบบไดแบบเรียลไทม รวมถึงการคนหา ตรวจสอบ พิสูจนหลักฐาน และวิเคราะห
ลอค (logging) 
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9.3.4.14 รองรับระบบการปองกันขอความใหปลอดภัย (Secure Messaging)ได โดย
สามารถทําการเขารหัสอีเมลสําคัญที่สงออกหรือรับเขามาตามนโยบายที่วางไว เพ่ือความปลอดภัยขณะสงไป
ยังผูรับปลายทาง 

9.3.4.15 มีระบบการบริหารจัดการตัวอุปกรณได ดังตอไปน้ี 
- สามารถสรางและเก็บ mail box ของผูใชไดภายอุปกรณเอง (Internal LDAP) 
- สามารถเชื่อมตอกับระบบ LDAP, Domino Directory หรือ Active Directory ได 
- สามารถเชื่อมตอกับผูใหบริการ Free mail เพ่ือตรวจสอบแสปมและไวรัสของ
ผูใชแตละคนได 

- สามารถควบคุมการใชงานและบริหารจัดการโดยผาน Web-based  ที่ผานการ
เขารหัสได 

- มีระบบทํารายงาน (Report) ที่เปนแบบ Graphic ที่สามารถแจงเตือนขอมูล
สําคัญและปฏิบัติตามคําสั่งไดทันที (Immediate action) 

- ระบบทํารายงาน (Report) จะตองสามารถทําใหอยูในรูปแบบของ HTML/XML 
ได 

9.3.4.16 สามารถควบคุมนโยบาย (Policy) ของการสื่อสารตามประเภทของกลุมผูใชงาน
เพ่ือกําหนด Policy ในการรับหรือสงเมลออกจากระบบได รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับ LDAP Server ในการ
กําหนด (Policy) ไดเชนกัน 

9.3.4.17 มีระบบ Real Time Mail Monitoring เพ่ือตรวจสอบการสื่อสารระบบเมลทั้งจาก
ภายนอกที่ติดตอเขามาสูระบบและภายในระบบติดตอไปยังภายนอก (Inbound และ Outbound) วาอยูในระดับ
ปรกติหรือไมโดยจะแสดงขอมูลเมลขาเขาและขาออกแยกออกจากกัน เพ่ือตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบสื่อสารเมลแบบ Real Time โดยสามารถจําแนกโดย 

- แบงตาม Domain และ IP Address 
- ปริมาณเมลที่สงเขามาในระบบตอชั่วโมง/วัน/สัปดาห/เดือน 
- แสดงขอมูลทางสถิติแบบ Real-Time ของปริมาณเมลสแปมที่ไดรับ 
- แสดงขอมูลทางสถิติแบบ Real-Time ของปริมาณเมลไวรัสที่ไดรับ 
- แสดงปริมาณเมลที่ถูก Reject หรือ Traffic Rate Limit 

9.3.4.18 มีระบบในการทํา Traffic Control แบบ Full Feature เพ่ือควบคุมแหลงที่สงสแปม
เขาสูระบบในปริมาณที่มากผิดปกติหรือตองสงสัย โดยที่สามารถทํางานไดดังตอไปน้ี 

- Reject Connection กับแหลงที่มีประวัติชัดเจนวามีการสง spam ตลอดเวลา 
- สามารถควบคุมและกําหนดปริมาณเมลที่เขามาสูระบบในระดับของจํานวน 

Connection และจํานวนฉบับ ตอนาทีได โดยสามารถที่จะกําหนดตาม IP และ 
Domain ของผูสงได 

- สามารถลดจํานวน Connection และ จํานวนเมลของผูสงที่ตรวจสอบแลววามี
การสงแสปมหรือไวรัสได 
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- สามารถยกเลิกการเชื่อมตอรวมถึงการทํา Throttling IP จากผูสงที่มีการสงเมล
ขยะหรืออีเมลไวรัสจํานวนมากได 

9.3.4.19 มีระบบจัดการปญหา Spam จากแหลงที่มาตางๆ ที่มีประวัติ (Reputation) ไมดี 
โดยสามารถทํางานไดดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

9.3.4.20 สามารถตรวจสอบประวัติหรือแหลงตางๆที่สงเมลเขามาในระบบแบบ Real-Time 
ณ เวลานั้นๆ วามีประวัติดีหรือไม จากทั้งระบบ Reputation Scoring และขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ Domain น้ันๆ 
เชน Domain/IP Owner, ปริมาณเมลและปริมาณสแปมที่เขามาสูระบบ และระดับการกระจายเมลไปสูแหลง
ตางๆ ทั่วโลก 

9.3.4.21 Reject Connection กับแหลงที่มีประวัติชัดเจนวาการสง Spam ปริมาณสูงสุด
ตลอดเวลา (Spammer) 

9.3.4.22 Traffic Rate Limit/Throttling กับแหลงที่มาที่มีประวัติการสง Spam เขามาใน
ระบบที่สูงหรือมีการสงสแปมเมลอยางตอเน่ือง 

9.3.4.23 ระบบจะตองมีความสามารถในการอนุญาตใหผูใชงานกําหนดเง่ือนไขการรับอีเมล
โดยดูจากผูสงไดดวยตนเอง (End-User Safe list and Blacklist) 

9.3.4.24 รองรับการเขารหัส Mail ในการรับสง Mail ในรูปแบบของ Secure Email โดยผูที่
ทั้งผูรับและผูสงไมจําเปนตองติดตั้ง Software ใดๆ เพ่ิมเติมบนเครื่องของผูใชได 

9.3.4.25 มีระบบปองกันการโจมตีผานจดหมายตีกลับ (Backscatter) โดยใชเทคโนโลยีการ
ปองกันที่ใชวิธีการที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อปองกันการโจมตีประเภทนี้โดยเฉพาะ 

9.3.4.26 รองรับการทํางานแบบควบคุมที่ศูนยกลาง (Centralized Management) สําหรับ
ระบบที่ใชงานอุปกรณมากกวา 1 ชุด 

9.3.4.27 มีระบบการสง SNMP และ Syslog ไปยัง third Party Solution เพ่ือรองรับการ
ทํางานของ Logging and Monitoring System  ขององคกรได 

9.3.4.28 สามารถจัดเก็บขอมูลการใหบริการจดหมายอิเลคทรอนิกสไดตาม พรบ. วาดวย
การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พศ. 2550  

9.3.4.29 ระบบที่เสนอ ตองมีสิทธิในการอัพเดทฐานขอมูล (Signature) ของจดหมายขยะ 
(Spam mail), ไวรัสคอมพิวเตอร (Virus Computer) โดยถูกตองตามกฎหมาย เปนระยะเวลาไมนอยกวา 18 
เดือน นับจากวันที่เริ่มใชงาน   
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9.3.5 งานติดตั้งระบบเครือขายไรสาย มีรายละเอียดดังน้ี 
9.3.5.1 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย แบบชดุควบคุม (Wireless 

Controller and Wireless Access Point)  อุปกรณ Wireless Controller จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติข้ัน
ต่ําดังตอไปนี้  

9.3.5.1.1 อุปกรณจะตองรองรับการเชื่อมตอกับ Access Point ไดไมนอยกวา 
128 Access Points  

9.3.5.1.2 อุปกรณจะตองรองรับการใชงานของ User ไดไมนอยกวา 2048 
Users  

9.3.5.1.3 อุปกรณจะตองสนับสนุนการทํางานของ Access Point ตามมาตรฐาน 
802.11 a/b/g และ n ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.4 อุปกรณจะตองมีพอรตแบบ 10/100/1000Base-T หรือ 1000Base-
SX เพ่ือเชื่อมตออุปกรณเขากับระบบเครือขายเดิมไมนอยกวา 4 พอรต 

9.3.5.1.5 อุปกรณจะตองสามารถรองรับทําการ Roaming ทั้งแบบ Layer 2 และ 
Layer 3 สําหรับอุปกรณ Wireless ได โดยผูใชงานสามารถเปลี่ยนการเชื่อมตอ (Wireless Network 
Connection) จาก อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย ชุดหนึ่งไปอีกชุดหนึ่งไดโดยไมตองทําการ 
Authenticate ใหม 

9.3.5.1.6 อุปกรณจะตองสามารถทําการสราง User Name และ Password 
สําหรับ Guest ได โดยสามารถกําหนด วันที่และเวลา หรือจํานวนเวลาที่ใหใชงานได โดยจะตองสามารถทําการ
พิมพ Ticket ใหกับผูใชงานไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.7 อุปกรณจะตองสามารถอนุญาตใหผูดูแลระบบ Customize หนา 
Captive Portal ในรูปแบบ HTML เองไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.8 อุปกรณจะตองสามารถทําการยืนยันตัวตนผูใชงานเครือขายไรสาย ใน
ลักษณะ Captive Portal ดวย User Name และ Password โดยสามารถทําการตรวจสอบผูใชงานกับ RADIUS 
หรือ LDAP หรือ Microsoft AD เพ่ือบริหารจัดการ และกําหนดสิทธิการใชงานของผูใชงานไดเปนอยางนอย  
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบการตรวจสอบผูใชงานที่สถาบันมีอยูได 

9.3.5.1.9 อุปกรณจะตองสามารถรองรับการทํา Authentication ตามมาตรฐาน 
IEEE802.1x และ MAC Authentication ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.10 อุปกรณจะตองสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยดวยการเขารหัส 
(Encryption)  ดังน้ี WEP, TKIP, AES (802.11i), WPA (WPA 1.0) และ WPA 2.0 ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.11 อุปกรณจะตองสามารถทํา Spanning Tree ตามมาตรฐาน 
IEEE802.1D ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.12 อุปกรณจะตองสามารถทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได
เปนอยางนอย 

9.3.5.1.13 อุปกรณจะตองสามารถรองรับการทํา IP Diffserv / ToS, IP Tunnels 
โดยใช GRE หรือ IPSec, DHCP Server และ UDP Forwarding ไดเปนอยางนอย 
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9.3.5.1.14 อุปกรณจะตองสามารถตรวจจับ และกักกัน Access Point ที่ไม
เหมาะสม (Rogue Access Point Detection และ Containment) ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.15 อุปกรณจะตองสามารถบริหารจัดการ และตั้งคาของอุปกรณกระจาย
สัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point) แบบรวมศูนย (Centralized Management) ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.16 อุปกรณจะตองรองรับการบริหารจัดการผาน CLI (Command Line 
Interface), HTTPS, Telnet และ SNMPv3 ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.17 อุปกรณจะตองมีความสามารถในการทํา RF Management โดย
สามารถทําการจัดการความถี่ (RF Control / Management) โดยสามารถปรับเปลี่ยน Radio Power และ 
Radio Channel ของ Wireless Access Point ไดทั้งแบบกําหนดคาเอง และ อัตโนมัติ ไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.18 อุปกรณจะตองสามารถทําการ Load Balancing ตามจํานวนผูใชและ
ตามปริมาณการใชงานไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.19 อุปกรณจะตองมีความสามารถในการทํา High Availability โดยใช 
Protocol VRRP หรือ HSRP หรือ เทียบเทาไดเปนอยางนอย 

9.3.5.1.20 อุปกรณตองสามารถทํา Stateful Firewall ได โดยสามารถกําหนด
เง่ือนไขตาม Source IP, Destination IP, Destination TCP/UDP Port, and Source TCP/UDP Port, ICMP, 
Mac Address และ NATได โดยมี Firewall  Throughput  4 Gbps  

9.3.5.1.21 อุปกรณจะตองมี Power Supply ติดตั้งภายในเครื่อง และสามารถใช
งานไฟฟา 90 - 264 VAC 47 – 63 Hz ไดโดยตรง 

9.3.5.1.22 อุปกรณสามารถทําตรวจจับการโจมตีแบบ Denial of Service (DOS) 
Attack ไดในอนาคตโดยไมตองเปลี่ยนอุปกรณใดๆ ไดดังตอไปน้ีเปนอยางนอย  

- RF Jamming 
- De-authentication and Authentication Attacks 
- Broadcast De-authentication Attack Detection 
- Fake Access Point Floods 
- EAP Handshake Floods 

( หากอุปกรณที่เสนอไมสามารถทําไดดวยตัวอุปกรณเอง สามารถเสนออุปกรณ
ตอพวง External Wireless IDS/IPS ที่มี Throughput ไมนอยกวา 4 Gbps. ตอ
ชุดอุปกรณ Wireless LAN Controller ) 
9.3.5.1.23 อุปกรณสามารถตรวจจับการโจมตีไดโดยไมตองเปลี่ยนอุปกรณใดๆ

ดังตอไปน้ีไดเปนอยางนอย  
- MAC Address Spoofing 
- Man-in-the-middle Attacks 
- Valid Station Protection 
- Network Intrusion Detection, Ad-hoc Network Detection and 

Disruption, Wireless Bridges 
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- NetStumbler and Broadcast Probes 
( หากอุปกรณที่เสนอไมสามารถทําไดดวยตัวอุปกรณเอง สามารถเสนออุปกรณ
ตอพวง External Wireless IDS/IPS ที่มี Throughput ไมนอยกวา 2 Gbps. ตอ
ชุดอุปกรณ Wireless LAN Controller ) 
9.3.5.1.24 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑโดยตรง โดยมี

หนังสือรับรอง แนบมาดวย 
9.3.5.1.25 อุปกรณที่เสนอจะตองไดรับการรับรองจากสถาบัน FCC, UL และ EN 

เปนอยางนอย 
9.3.5.1.26 อุปกรณสามารถสงผานขอมูลระหวาง Access Point โดยตรงแบบไร

สาย (Mesh Mode) ไดเปนอยางนอย 
9.3.5.2 ทําการยายการเชื่อมตออุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point ) เดิมของ

สถาบันตามอาคารตางๆ เขาใชงานรวมกับอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย แบบชุดควบคุม (Wireless 
Controller and Wireless Access Point)  ในขอ 9.3.5.1    

 
9.3.6 งานติดตัง้ตูแร็คพรอมเดินสายเคเบลิหองแมขายและการเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 

จํานวน 10 จุด 
9.3.6.1 การเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 จํานวน 10 จุด  เพ่ือใชสําหรับระบบเครือขาย

แลนและระบบเครือขายไรสายที่มีการปรับปรุงจุดติดตั้ง ภายในสถาบัน  
9.3.6.1.1 สถาบันจะเปนผูแจงจุดที่จะติดตั้ง เปนครั้งๆไป และสามารถจัดเก็บจุด

ที่ยังไมไดดําเนินการตลอดระยะเวลาของสัญญา 
9.3.6.1.2 อุปกรณและวสัดุทุกชิ้นที่เสนอหรือนํามาใชติดตั้งในงานนี้จะตองเปน

ของใหมที่ไมเคยใชงานมากอน 
9.3.6.1.3 วัสดุ อุปกรณ ที่นํามาใชตลอดจนวิธีการติดตั้งและการทดสอบจะตอง

อางอิงตามมาตรฐานการติดตั้ง EIA/TIA 
9.3.6.1.4 การเดินสายสัญญาณภายในอาคาร ตองทําการเดินภายในรางรอย

สาย (Wire Way) ที่มีอยูแลวในหองคอมพิวเตอร 
9.3.6.1.5 การติดตั้งสายสัญญาณ UTP ตองไมมีการตอสายอยางเด็ดขาด ระยะ

สาย UTP ตองไมเกิน 90 เมตรตอจุด   
9.3.6.1.6 การซอมแซมโครงสรางอาคารสถานที่ภายหลังการเดินสายทุกๆ 

สถานที่ที่มีการรื้อโครงสรางอาคารสถานที่เพ่ือการเดินสาย มีการเดินสาย มีรอยเปรอะเปอนหรือสิ่งอ่ืนใดเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการเดินสายตองซอมแซม ทาสี หรือกระทําใหอยูในสภาพเรียบรอยดีเหมือนเดิม 

9.3.6.1.7 ตองมี เตารับแบบ RJ45 Modular Jack หรือ UTP Outlet  
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9.3.6.1.8 คุณสมบัติของสาย UTP ตาํแหนงติดตั้งของระบบเครอืขาย LAN 
รายละเอียด ตามภาคผนวก 2 

9.3.6.2 งานติดตัง้ตูแร็คพรอมเดินสายเคเบลิหองแมขาย ณ อาคารสยามบรมราช
กุมารี ชั้น 11  จัดหาและติดตั้งตู RACK ใหสามารถรองรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Patch 
Panel  อุปกรณบันทึกขอมูล  และอุปกรณเครือขาย รวมทั้งรองรับการขยายเพิ่มเติมในอนาคตได 

9.3.6.2.1 ติดตั้งตูแร็คจํานวน 8 ตู เชือ่มระหวางตูแร็คในหองเครอืขายกับหอง
แอพพลิเคชันเปนไปตามมาตรฐานการตดิตั้งอุปกรณสําหรับหองแมขาย  คุณสมบัติอุปกรณระบบเครือขาย
สายสัญญาณใน ภาคผนวก 2 

9.3.6.2.2 หองแอพลิเคชั่น   
- ตู Cabinet Rack 42 U ขนาดกวาง 800 มม. ลึก 1100 มม. 
จํานวน 4 ตู   เชื่อมตอเปนแถวเดียวกัน (Stackable) จํานวน 1 ชุด 

- ถาดสําหรับตดิตั้งภายในตู มีสีเดียวกับตู จํานวน 3 ชุด 
9.3.6.2.3 หองเครือขาย   

- ตู Cabinet Rack 42 U ขนาดกวาง 800 มม. ลึก 1100 มม. 
จํานวน 4 ตู เชื่อมตอเปนแถวเดียวกัน (Stackable) จํานวน 1 ชุด 

9.3.6.2.4 ติดตั้งUTP CAT6 เชื่อมระหวางตู Rack จํานวน 264 เสน 
9.3.6.2.4.1 ติดตั้ง UTP CAT6 เชื่อมระหวางตู Rack ที่ 1 ถึงตู Rack 

ที่ 4 ในหอง Network ตูละ 24 เสน 
9.3.6.2.4.2 ติดตั้ง UTP CAT6 เชื่อมระหวางตู Rack ที่ 1 ในหอง 

Network ไปหอง Application ตู Rack ที่ 5 ถึง ตู Rack ที่ 8 จํานวนตูละ 48 เสน 
9.3.6.2.4.3 ติดตั้ง UTP Patch Panel 24 Port CAT6 จํานวน 6 ชุด 
9.3.6.2.4.4 ติดตั้ง UTP Patch Panel 48 Port CAT6 จํานวน 8 ชุด 
9.3.6.2.4.5 ติดตั้งสาย UTP Patch cord CAT6 ความยาว 3 เมตร 

จํานวน 264 เสน 
9.3.6.2.4.6 ตองเปนอุปกรณที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกัน  และตอง

มีเครื่องหมายการคา เปน AMP, Panduit หรือเทียบเทา 
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9.3.7 ระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณประกอบ 
9.3.7.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสงูจํานวน 6 เครื่อง เพื่อใชใน

การบริหารจัดการ และทดสอบระบบตางๆ   
9.3.7.1.1 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน Intel Core i7 ความเร็ว 3.40 GHz 

8 MB หรือ ดีกวา 
9.3.7.1.2 แผงวงจรหลัก (Main board)  ใช  Intel Chipset รุน Q67 หรือ ดีกวา 

และ มีเครื่องหมายการคาเดียวกับตัวเครือ่งติดเปนการถาวรบนแผงวงจรหลัก (Main Board) 
9.3.7.1.3 ตัวเครื่องถูกออกแบบใหสามารถถอดประกอบ ฝาเครือ่ง ซีดีรอม และ 

ฮารดดิสก ไดโดยไมตองใชไขควงในการถอด (Tool-less chassis) 
9.3.7.1.4 มีหมายเลขประจําเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอยางชัดเจนมา

จากโรงงาน และ สามารถใชหมายเลขประจําเครื่องตรวจสอบสถานะการรับประกนั และ ฮารดแวรของตวัเครื่อง
ผานทางระบบ Internet ได 

9.3.7.1.5 สวนควบคุมการแสดงผลชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จํานวน 1 หนวย 
ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB และ มีพอรตแบบ DP(Display Port) หรือ DVI สามารถตอจอภาพ 
(Monitor) ไดไมนอยกวา 2 จอ 

9.3.7.1.6 มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) แบบ  DDR3 1333 MHz  
ขนาดไมตํ่ากวา 8 GB และ สามารถขยายเพิ่มไดไมต่ํากวา 16 GB โดยมีชองสําหรับใสหนวยความจําหลักไม
นอยกวา 4 ชอง (DIMM) 

9.3.7.1.7 หนวยความจํารอง Hard Disk แบบ SATA II ขนาดความจุ ไมตํ่ากวา 
1 TB ความเรว็รอบไมตํ่ากวา  7,200 RPM 

9.3.7.1.8 จอภาพ (Monitor) 
- เปนจอภาพสี ชนิด LED ขนาดไมต่ํากวา 24 น้ิว 
- มีชองตอแบบ VGA, DVI  เปนอยางนอย 

9.3.7.1.9 มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครอืขาย (Network Controller) ความเร็ว 
10/100/1000 Mbps และ สามารถใชงาน Wake On LAN ได 

9.3.7.1.10 มี DVD+/-RW รองรับการเขียนแผนแบบ SuperMulti จํานวน 1 
หนวย 

9.3.7.1.11 มี Expansion Slots จํานวนไมนอยกวา 2 Slots โดยเปนแบบ PCI 
Express x16 

9.3.7.1.12 มี Media Card Reader ชนิด 19-in-1 แบบติดตั้งภายใน จํานวน 1 
หนวย 
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9.3.7.1.13 มีชองตอแบบมาตรฐาน (Standard I/O Port) 
- USB 2.0 เปนอยางนอย จํานวนไมนอยกวา 10 พอรต  
- ชองตอแบบ DP(Display Port)  ไมนอยกวา 1 พอรต 
- มี Stereo line-in, Microphone-in, Speakers/line-out และ 

Headphone จํานวนอยางละ 1 Port  
9.3.7.1.14 มีภาคจายไฟ (Power Supply) ขนาดไมตํา่กวา 240 Watts จํานวน 1 

หนวย 
9.3.7.1.15 สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน  Energy Star 5.0 และ 

EPEAT Gold 
9.3.7.1.16 แปนพิมพ (Keyboard) และเมาส (Mouse) 

- แปนพิมพ สนับสนุนการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
พิมพเครื่องหมายอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนแปนพิมพ
อยางถาวร 

- เมาส แบบ Optical ที่มีการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบ 
USB 

9.3.7.1.17 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร จอภาพ แปนพิมพ และเมาส เปนผลิตภัณฑที่
อยูภายใตเครือ่งหมายการคาเดียวกัน 

9.3.7.1.18 มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตวัเครื่องสําหรบัการแสดงถึง
ปญหาที่เกิดขึน้กับอุปกรณภายในโดยตรง (Direct Detect)เพ่ือนําไปสูการแกไขปณหาเบื้องตนไมต่ํากวา 7 
รายการ เชน 1) BIOS, 2) PCI Slot, 3) USB, 4) Hard Disk, 5) Memory, 6) CPU, และ 7) Video ฯลฯ เปน
ตนโดยจะตองแยกการแสดงผลของแตละปญหาอยางชัดเจน 

9.3.7.1.19 มีการรับประกนัไมต่ํากวา 3 ป ทั้งอะไหลและบริการ ในลักษณะแบบ
ถึงสถานที่ติดตั้ง(On-Site Service) โดยบริษัทผูผลิต และตองดําเนินการแกไขภายในวันทําการถดัไป นับจาก
วันทีไดรับแจง 

9.3.7.2 เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Tablet) แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือใชใน
การแกปญหาและทดสอบระบบตางๆ ตามอุปกรณที่นักศึกษาใชงานในปจจุบัน   

9.3.7.2.1 ระบบปฏิบตัิการ iOS  
9.3.7.2.2 เปนอุปกรณที่มีหนวยความจําภายใน ขนาดไมนอยกวา 32 GB 
9.3.7.2.3 มีอุปกรณรับสัญญาณไรสาย แบบ Wi-Fi ที่มีมาตรฐาน 

IEEE802.11a/b/g/n หรือดีกวา 
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9.3.7.2.4 มีอุปกรณรับสัญญาณไรสาย แบบ Bluetooth มาตรฐาน 4.0 หรือ
ดีกวา 

9.3.7.2.5 มีอุปกรณรับสัญญาณแบบ 4G ที่รองรับความถี่อยางนอยดังน้ี 
- 850 MHz 
- 900 MHz 
- 1900 MHz 
- 2100 MHz 

9.3.7.2.6 มีขนาดของหนาจอแสดงผล ไมนอยกวา 9.7 น้ิว และมีความละเอียด
ไมนอยกวา 2048x1536 pixel 

9.3.7.2.7 หนาจอแสดงผลสามารถใชแสดงตัวอักษรของภาษาตาง ๆ ได
หลากหลาย 

9.3.7.2.8 มีหนวยประมวลผล ชนิด A5X 
9.3.7.2.9 ติดตั้งกลองทีส่ามารถบันทกึภาพถาย และวิดีโอได โดยติดตั้งดานหนา 

และดานหลัง มีรายละเอียดดังน้ี 
9.3.7.2.10 กลองดานหลัง สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง (HD) ที่ความ

ละเอียด 1080p มีอัตราบันทึก 30 frame per second และสามารถบนัทึกเสียงไดพรอม 
9.3.7.2.11 กลองดานหนา สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดที่ความละเอียด

ระดับ VGA มีอัตราบันทึก 30 frame per second และสามารถบันทกึเสียงไดพรอม 
9.3.7.2.12 มีแบตเตอรี่ ที่สามารถใชงานได 10 ชั่วโมง สําหรับการใชงาน 

Internet ผาน Wi-Fi, ดูภาพวิดีโอ 
9.3.7.2.13 สามารถชารจแบตเตอรี่ผาน USB ได 
9.3.7.2.14 มีชองเชื่อมตอ อยางนอยดังน้ี 

- มีชองแบบ 30-pin dock connector port จํานวนไมนอยกวา 1 
พอรต 

- มีชองแบบ 3.5 mm สําหรับเชื่อมตอหูฟงสเตอริโอ 
9.3.7.2.15 มีชองสําหรับติดตั้ง Sim Card แบบ Micro-Sim Card เพ่ือใชงาน

รับสงสัญญาณ 3G  
9.3.7.2.16 สามารถเปดดูเอกสารแนบที่มากับจดหมายอิเล็กทรอนกิส อยางนอย

ดังน้ี 
9.3.7.2.17 เอกสารแบบรปูภาพ .jpg, .tiff, .gif 
9.3.7.2.18 เอกสารสํานักงาน .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .xls, xlsx, .ppt, pptx 
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9.3.7.2.19 สามารถพิมพตัวอักษรภาษาตาง ๆ ไดอยางนอยดังน้ี 
- English (U.S.)  
- German (Germany) 
- Thai (Thai) 
- French (French) 

9.3.7.2.20 สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณคอมพิวเตอรผานทางโปรแกรม iTunes ได 
9.3.7.2.21 ภายในกลองบรรจุผลิตภัณฑ ตองมีอุปกรณอยางนอยดังน้ี 

- อุปกรณ Tablet 
- อุปกรณสําหรับ ชารจแบตเตอรี่ 
- สาย USB Cable 
- เอกสารคูมือการใชงาน  

9.3.7.2.22 มีการรับประกนัไมต่ํากวา 1 ป ทั้งอะไหลและบริการ ในลักษณะแบบ
ถึงสถานที่ติดตั้ง(On-Site Service) 

 
9.3.7.3 เครื่องคอมพวิเตอรแบบพกพา (Tablet) แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชใน

การแกปญหาและทดสอบระบบตางๆ ตามอุปกรณที่นักศึกษาใชงานในปจจุบัน 
9.3.7.3.1 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด dual-core มีความเร็วไมนอย

กวา 1GHz หรือ รุนที่ดีกวา 
9.3.7.3.2 ระบบปฏิบตัิการ Android’s 
9.3.7.3.3 เปนอุปกรณที่มีหนวยความจําภายใน ขนาดไมนอยกวา 32 GB  
9.3.7.3.4 มีขนาดของหนาจอแสดงผล ไมนอยกวา 10.1 น้ิว และมีความละเอียด

ไมนอยกวา 1280x800 pixel 
9.3.7.3.5 ติดตั้งกลองทีส่ามารถบันทกึภาพถาย และวิดีโอได โดยติดตั้งดานหนา 

และดานหลัง มีรายละเอียดดังน้ี 
- กลองดานหลัง สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง (HD) ที่ความ
ละเอียด 1080p มีอัตราบันทึก 30 frame per second และสามารถ
บันทึกเสียงไดพรอม, สามารถบันทึกภาพนิ่งความละเอียดอยาง
นอย 3MP พรอม LED flash 

- กลองดานหนา บันทึกภาพนิ่งความละเอยีดอยางนอย 2MP 
9.3.7.3.6 มีแบตเตอรี่ ที่สามารถใชงานได 9 ชั่วโมง สําหรับการดูภาพวิดีโอ และ 

72 ชั่วโมง สําหรับการฟงเพลง 
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9.3.7.3.7 มีชองเชื่อมตอ อยางนอยดังน้ี 
- มีชองแบบ 30-pin dock connector port จํานวนไมนอยกวา 1 
พอรต 

- มีชองแบบ 3.5 mm สําหรับเชื่อมตอหูฟงสเตอริโอ 
9.3.7.3.8 สามารถใชงานรับสงสัญญาณ ผานทาง Cellular data อยางนอยดังน้ี 

- HSPA +21 850/900/1900/2100 MHz 
- EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 

9.3.7.3.9 มีอุปกรณรับสงสัญญาณ Wi-Fi ตามมาตรฐาน IEEE 802.1 a/b/g/n 
และสามารถใชงานไดทั้งแบบ 2.4GHz และ 5GHz 

9.3.7.3.10 มีอุปกรณรับสงสัญญาณ Bluetooth ตามมตรฐาน 3.0 
9.3.7.3.11 มีระบบปฏบิัตกิาร Android รุน Honeycomb หรือใหมกวา 
9.3.7.3.12 สามารถใชงาน Multitasking ได 
9.3.7.3.13 สามารถสรางเอกสาร แกไขเอกสารชนิด PPT, Word, Excel ไดเปน

อยางนอย 
9.3.7.3.14 มีการรับประกนัไมต่ํากวา 1 ป ทั้งอะไหลและบริการ ในลักษณะแบบ

ถึงสถานที่ติดตั้ง(On-Site Service) 
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10. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ผูชนะการประกวดราคาจะตองดําเนินการจัดสงสินคา และติดตั้งงานเปน 4 งวดงาน ดังน้ี 
 

กําหนดการดําเนินงาน 

ลําดับ รายละเอียด กําหนดสงนับแตวัน
ลงนามในสญัญา 

1 ติดตั้งบริการขอที่ 9.2.1 บริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง และ 9.2.2 บริการ Dial-up Remote Access  

ทันทีที่สิ้นสุดสัญญากับ
ผูใหบริการรายเดิม 

2 บริการบํารุงรกัษาอุปกรณเครือขายเดิม พฤษภาคมถึงกันยายน 
3 ระบบปองกันรักษาความปลอดภัยสําหรับอีเมล เกตเวย ภายใน 120 วนั 
4 งานติดตั้งระบบเครือขายไรสาย  ภายใน 120 วนั 
5 งานติดตั้งตูแร็คพรอมเดินสายเคเบลิหองแมขาย และการเดิน

สายสัญญาณ UTP CAT6 จํานวน 10 จุด  
ภายใน 150 วนั 

6 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ ภายใน 90 วนั 
 
 

 
11. ระยะเวลาสงมอบ 

ตามกําหนด ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังน้ี   
 การติดตั้งลําดับที่ 1 เปนวงเงิน 10% ของมูลคาทั้งหมด โดยแบงชําระเปนรายเดือน 

การติดตั้งลําดับที่ 2 เปนวงเงิน 30% ของมูลคาทั้งหมด โดยแบงชําระเปนรายเดือน 
การติดตั้งลําดับที่ 3, 4 เปนวงเงิน 30% ของมูลคาทั้งหมด โดยชําระเงินหลังจากสงมอบ 
การติดตั้งลําดับที่ 5 เปนวงเงิน 20% ของมูลคาทั้งหมด โดยชําระเงินหลังจากสงมอบ 
การติดตั้งลําดับที่ 6 เปนวงเงิน 10% ของมูลคาทั้งหมด โดยชําระเงินหลังจากสงมอบ 

 
12. วงเงินในการจัดหา 

เปนเงิน 5,683,904.52 บาท (หาลานหกแสนแปดหมื่นสามพันเการอยสี่บาทหาสิบสองสตางค) รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
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ภาคผนวก 1 
รายการการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายเดิมของสถาบัน   
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รายการอุปกรณเครือขาย 
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดประกอบงานติดตัง้พรอมเดินสายเคเบลิหองแมขาย 
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รายละเอียดประกอบงานติดตัง้พรอมเดินสายเคเบลิหองแมขาย   
 

1. Curve  Rack 42  U (800x1100cm) จํานวน  8 ตู ตองมีคุณสมบตัิดังตอไปน้ี 
1.1 การออกแบบ :  ถูกออกแบบและผลิตเปนแบบ Modular knock – down เพ่ือความสะดวกในการถอด

แยก และประกอบ 
1.2 วัสดุ  : ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 1.6 mm. ซ่ึงมีความแข็งแรง และปองกันสนิม 

100% 
1.3 เสายึดอุปกรณ : ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 2 mm.  สามารถปรับระยะการติดตั้ง

ตามแนวลึกของตูได มีตัวเลขบอกตําแหนง U 
1.4 หลังคา  : สามารถติดตั้งพัดลมได 3 ตัว   
1.5 ประตูหนา : เปนลักษณะโคงมีรูระบายอากาศถึง 80% ของพืนที่ 
1.6 ประตูหลัง : เปนลักษณะเรยีบเปดจากกลางประตู แบงเปดจากดานซายและดานขวา มีรูระบายอากาศ 

80 % ของพื้นที่ 
1.7 ฝาขาง  : มีกุญแจแบบ Latch Lock  เพ่ือความสะดวกในการใชงาน และการบํารุงรักษา 
1.8 ขาปรับระดับ :  ซ่ึงงายตอการปรับระดับความสูงไดตามความตองการ 
1.9 ระบบกราวน : ทุกชิ้นสวนเชื่อตอถึงกัน ดวยชุดสาย Earth cable kit. 
1.10 สีของตู: เปนสีดํา ผิวทราย  ใชกระบวนการพนสีและอบสีชนิด Powder Coatings 
1.11 มาตรฐานผลติภัณฑ : ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C)   IEC 60297– 1, IEC 

60297 – 2, DIN 41494 
1.12 มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000 และ ISO 1400 

 
2. รางไฟ  ขนาด 12 Outlet ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

2.1 ผลิตจากเหลก็ Electro-galvanized พนและอบสีดวยสดํีา 
2.2 มีกําลังไฟขนาด 20 แอมป, 220 โวลท, 50 เฮิรตท  
2.3 สวิทซ ปด-เปด พรอมไฟแสดงสภาวะการทํางาน  
2.4 สายไฟขนาด 3C x1.5 mm2 (13 AWG) 3C ยาว 3 เมตร 
2.5 เตารับแบบ 3 ขา ( Universal ) พรอมระบบ Grounding 
2.6 ขนาด  12 Outlets  สามารถติดตั้งใน Rack ได  
2.7 สายไฟมาตรฐาน UL E150631, ปลั๊กมาตรฐาน UL E147650 

      
3. พัดลมระบายอากาศ ตองมีคุณสมบตัดัิงตอไปน้ี 

3.1 แรงดันไฟฟา Volt 220/240 AC 50/60 HZ หรือ 48 VDC. 
3.2 ความเร็ว 2,550 รอบ/นาที 
3.3 อัตราการไหลของอากาศ 2.3 ลูกบาศกเมตร/นาท ี
3.4 ทํางานในสภาวะปกติที่อุณหภูมิ +25 ถึง +72 องศาเซลเซียส 
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3.5 สายไฟยาว 1.5 เมตร พรอมปลั๊ก 
3.6 ใบพัดขนาด 4 น้ิว โครงผลติจากอลูมิเนียมและแผนปดโครเมียม 
3.7 มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA 

      
4. การติดตั้งสายสัญญาณ (Cabling) มีคุณสมบัติ ตอไปน้ี 

4.1 ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการติดตั้ง อุปกรณพรอมสายสัญญาณ มาตรฐาน ไมต่ํากวา CAT6  
4.2 อุปกรณและวสัดุทุกชิ้นที่นํามาใชในการตดิตั้งในงานนี้จะตองมีตัวอยางหรือเอกสารแสดงของขอมูลทาง

เทคนิคของอุปกรณที่จะ นํามาติดตั้งในงานนี้  และจะตองเปนของใหม ที่ไมผานการใชงานมากอน 
4.3 สายสัญญาณ อุปกรณ ที่นํามาใช ตลอดจนวิธีการติดตัง้และการทดสอบ จะตองอางอิงตามมาตรฐาน

การติดตั้ง EIA/TIA 
4.4 กอนการติดตัง้ ระบบ ผูรับเหมาจะตองเสนอแบบแสดงการติดตั้ง ที่แสดงแนวการเดินสาย ตําแหนง 

และวธิีการติดตั้ง จับยึด สายเคเบลิ ปาย และอุปกรณตาง ๆ โดยละเอียด สรุปจํานวนอุปกรณที่ใช ความยาวของ
สายแตละเสน จุดใชงานและ รหัสสายเคเบิล  

4.5 การติดตั้งระบบ จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดผานการพิจารณาอนุมัติแบบจากผูควบคมุงานของทางสถาบัน
กอน ในระหวางการติดตั้ง หากจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงที่ตางออกไปจากที่ไดรับรองแลวตองขออนุมัติกอน
ดําเนินการทุกครั้ง 

4.6 ในสวนของสายทองแดงตีเกลียว UTP Enhanced Category 6 ผูเสนอราคาจะตองทดสอบจากอุปกรณ 
Scanner Test และพิมพผลการทดสอบมาจากอุปกรณดังกลาว ดังน้ี  

- แผนผังการตอเชื่อมของสายสัญญาณ (Wire Map) 
- ความยาวของสายสัญญาณ (Length) 
- คาลดทอนของสายสัญญาณ (Attenuation) 
- คา Near End Cross Talk (NEXT) 
- คา Attenuation to Cross talk Ratio (ACR) 
- คา Equal Level - Far End Cross Talk (EL-FEXT) 
- คา Return Loss 
- คา Parameter อ่ืนๆที่จําเปน 

4.7 ทอรอยสาย ใหใชตามลักษณะงานดังตอไปน้ี 
4.7.1 ทอ EMT (Electrical Metallic Tubing) ขนาดเสนผาศนูยกลางไมต่ํากวา 3/4” และตองใช 

Support จับยึดกับผนังอาคารที่เหมาะสม ใชในการเดินสายภายในอาคารหรือในกรณีตองซอนไวในฝาเพดาน ใต
พ้ืน หรือ ในผนัง ไม หรือวัสดุอ่ืนที่ไมใชอิฐหรือ คอนกรีต ที่มีชองวางในผนัง 

4.7.2 ในการติดตั้งอุปกรณรอยสาย จํานวนและขนาดของทอ/ราง จะตองมีเพียงพอ เพ่ือใหมีที่วาง
เหลือไมนอยกวา 30% หลังจากติดตั้งงานเสร็จแลว  ชองทอหรือ จุดเชื่อมตอ ใหมีการปดหรือ อุดดวยวัสดุที่
เหมาะสมซึ่งเปนฉนวนความรอนและ กันนํ้า และหนู 

4.7.3 หามนําสายสัญญาณชนิดอ่ืน หรือ สายไฟฟามาไวไนราง หรือ ทอ เดียวกันกับสาย UTP โดย
เด็ดขาด 
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4.8 การทําปาย (label) โดยจุดที่ตองมีปายมีดังน้ี 
4.8.1 หนา patch panel (ในกรณีที่มี Patch panel อยูกอนแลว) 
4.8.2 ปลายสายฝง Switch และ Outlet  
4.8.3 วัสดุที่ทํา label ตอง เปนวสัดุที่มีความทนทาน ติดแนนไมหลุดงาย ตัวเลข และตวัอักษร ที่

แสดงบน label ตองชัดเจน  และ ไมลบเลือนจากการ เสียดสี หรือจากความรอนและจากความชื้น 
 
5. สายสัญญาณ Unshielded Twisted Pair (UTP) 

5.1 เปนสายทองแดงแบบตีเกลยีว UTP CATEGORY 6 ชนิด 4 คูสาย มีตัวนําเปนทองแดงขนาด 23 
AWG เปนสายนําสัญญาณที่มีคุณสมบัตติามมาตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E เปน
อยางนอย  

5.2 มีเปลือก (JACKET) เปนแบบ FR PVC (FLAME RETARDANT POLYVINYL CHLORIDE) มี
คุณสมบัติของเปลือกตามมาตรฐาน UL/NEC CMR RATEDไดรับมาตรฐานความปลอดภัยตอสิง่แวดลอม RoHS 
COMPLIANT (LEAD FREE) เพ่ือความปลอดภัยตอสิง่แวดลอม และผูติดตั้งใชงาน 

5.3 รองรับการใชงาน GIGABIT ETHERNET, 155 Mbps ATM, TP-PMD, ISDN, BASEBAND, 
BROADBAND, VoIP เปนอยางนอย 

5.4 มีคุณสมบัติทางไฟฟาดังตอไปน้ี 
5.4.1 มีคา NEXT ไมนอยกวา 44dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz  
5.4.2 มีคา ATTENUATION ไมเกิน 32.8 dB (MAXIMUM) ที่ความถี่ 250 MHz  
5.4.3 มีคา PSNEXT ไมนอยกวา 41 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz  
5.4.4 มีคา RETURN LOSS ไมนอยกวา 25.3 dB (TYPICAL) ที่ความถี ่250 MHz  
5.4.5 มีคา ACR ไมนอยกวา 11.3 dB (TYPICAL) ที่ความถี ่250 MHz  
5.4.6 มีแถบความกวางของความถี่ใชงาน (BANDWIDTH) ไมนอยกวา 250 MHz และไดรับการ

ทดสอบจนถึงความถี่ 600 MHz เปนอยางนอย 
5.4.7 มีคา PROPAGATION DELAYไมเกิน 536 ns/100m (MAXIMUM) ที่ความถี่ 250 MHz  
5.4.8 มีคา DELAY SKEW ไมเกิน 45 ns (MAXIMUM) 

5.5 สามารถเก็บรกัษาไดที่อุณหภูมิระหวาง -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส และ สามารถทํางานไดทีอุ่ณหภูมิ
ระหวาง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส 

5.6 ระบบเครือขายสายสัญญาณที่นําเสนอ ตองไดรับการรับประกันการใชงาน SYSTEM WARRANTY 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 25 ป จากบริษทัเจาของผลิตภัณฑ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
      
6. แผงกระจายสาย UTP (Patch Panel) CAT 6 มีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

6.1 เปนอุปกรณกระจายสายสญัญาณ ENHANCED CAT 6 แผงดานหนาเปนแบบ RJ 45 MODULAR, มี
จํานวน PORT ใชงาน 24 PORTS หรือ 48 PORT. 

6.2 อุปกรณกระจายสายสัญญาณ ประกอบไปดวยชุดของ MODULE จํานวน 4 MODULE, แตละ 
MODULE ประกอบดวย MODULAR JACK SL SERIES จํานวน 6 ตัว โดยสามารถถอดประกอบเขากับชดุของ 
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MODULE ไดทีละ 1 ตัว และเปน MODULAR JACK SL SERIES ที่สามารถใชงานสําหรับ OUTLET ได มี 
COLOR CODE เพ่ือบอกสัญลักษณการเขาสายสัญญาณทั้งแบบ T568A และ T568B 

6.3 วัสดุที่ใชผลติ PATCH PANEL FRAME ผลิตจากโลหะสีดํา POWDER-COATED 
       
7. เตารับแบบ RJ45 Modular Jack หรือ UTP Outlet มีขอกําหนดคุณลักษณะดังน้ี 

7.1 เปน MODULAR JACK CAT 6 (CAT 6 MODULAR JACK) SLIM LINE (SL Series) ชนิดเขาสาย
ดานหลังแบบ 110 Connect Block บน PRINT CIRCUIT BOARD แผงดานหนาเปนแบบ RJ 45 Modular Jack 
มี Bend Limited Strain Relief สําหรับ Lock สายและชวยปองกัน การโคงงอ 

7.2 ดานหลังของ Modular Jack มี Code สีเพ่ือบอกสัญลกัษณการเขาสายสัญญาณทั้งแบบ T568A และ 
T568B และสามารถเขาสายดานหลังไดทั้งแนว 180 องศา และ 90 องศา เพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง 

7.3 มีคุณสมบัติทางไฟฟาดังตอไปน้ี 
7.3.1 มีคา INSERTION LOSS ไมเกิน 0.06 dB ที่ความถี่ 100 MHz, และ 0.1 dB ที่ ความถี่ 250 

MHz. 
7.3.2 มีคา RETURN LOSS ไมนอยกวา 33.2 dB ที่ความถี่ 100 MHz และ 17.4 dB ที่ความถี่ 250 

MHz. 
7.3.3 มีคา NEXT ไมนอยกวา 57.7 dB ที่ความถี่ 100 MHz และ 47.9 dB ที่ความถี่ 250 MHz. 
7.3.4 มีคา FEXT ไมนอยกวา 48.7 dB ที่ความถี่ 100 MHz และ 40.1 dB ที่ความถี่ 250 MHz. 

           
8. สายเชื่อมตอ (CAT 6 TRANSPARENT SL BOOT CABLE ASSEMBLIES) มีคุณสมบัติดังน้ี 

8.1 มีคุณสมบัติเปนสายเชื่อมตอ UTP PATCH CABLE ASSEMBLIES CAT 6 (CAT 6 PATC CORD) 
ประกอบดวยสาย UTP แบบ STANDED WIRE ขนาด 24 AWG 7/32 จํานวน 4 คูสาย ซ่ึงมีฉนวนที่ผลิตจาก 
FRAME RETARDANT POLYETHYLENE  

8.2 ปลายทั้งสองดานเปนหัวตอแบบ RJ 45 MODULAR PLUG มี BOOT แบบ SLIM LINE 
TRANSPARENT SL BOOT โปรงใส 

8.3 สายเชื่อมตอสาํเร็จรูป ตองผานเง่ือนไขขอกําหนดตามมาตรฐานอยางนอยดังตอไปน้ี  
8.3.1 TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E. 
8.3.2 EN 50288-6-2. 
8.3.3 RoHS Compliant. 

8.4 สายเชื่อมตอสาํเร็จรูปมีคุณสมบัติทางดานไฟฟาดังน้ี 
8.4.1 มีคา CAPACITANCE 13.5 pf/ft ที่ 1 MHz 
8.4.2 มีคา IMPEDANCE 100 ? ? 15% ที่ความถี่ 1 MHz ถึง 100 MHz. 
8.4.3 รองรับแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 150 VAC 
8.4.4 ทํางานไดที่อุณหภูมิ -20 ?C ถึง 60?C 
8.4.5 รองรับแรงดึงไดไมนอยกวา 50N 
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